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Z A P I S N I K 

sa 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića 

održane dana 15 . lipnja 2021. godine u Gradskoj vijećnici, Budačka 55  

 

Sjednici su nazočni izabrani članovi Gradskog vijeća: 

1. Marko Sokolić,  6. Mario Stilinović,   11. Alen Zorić, 

2. Josip Župan,  7. Anela Serdar Pašalić,  12. Jadranka Pejnović, 

3. Ivica Tomljenović, 8. Joso Vrkljan,   13. Mirjana Vrkljan Radošević. 

4. Nada Alić,  9. Tomislava Jurišić, 

5. Velimir Štimac,          10. Nikola Šimunić, 

  

Sjednici su nazočni i neizabrani članovi Gradskog vijeća: 

1. Josip Šaban,   2. Ana – Marija Zdunić, 

 

Sjednici su još nazočni: 

1. Karlo Starčević, gradonačelnik Grada Gospića, 

2. Kristina Prša, zamjenica gradonačelnika Grada Gospića, 

3. Slaven Stilinović, pročelnik – tajnik Tajništva, 

4. Ivana Kaleb Asić, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu i upravu, 

5. Josip Marković, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, 

6. Andrijana Miloš, privremena pročelnica Upravnog odjela prostorno uređenje i gradnju 

7. Mandica Ratković, službenica Tajništva Grada Gospića, 

8. Katarina Konjikovac, službenica Tajništva Grada Gospića, 

9. Predstavnici medija. 

 

Nakon intoniranja hrvatske himne  i minute šutnje, Slaven Stilinović, predsjedatelj sjednicom Vijeća 

kao pročelnik-tajnik upravnog odjela nadležnog za poslove predstavničkog tijela, do utvrđivanja člana 

Vijeća koji će nastaviti daljnje predsjedavanje do izbora predsjednika, pozdravlja sve nazočne i otvara 1. 

(konstituirajuću) sjednicu Gradskog vijeća te utvrđuje kvorum. 

Nakon prozivke, konstatira da je 1. (konstituirajućoj) sjednici Vijeća nazočno 15 članova Vijeća te da 

se mogu donositi pravovaljane odluke.  

U nastavku predsjedatelj g. Stilinović predlaže slijedeći: 

D n e v n i    r e d 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva 

2. Izvješće  Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata 

-utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika 

- svečana prisega članova Gradskog vijeća 

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 

 

Jednoglasno s 15 glasova “za” prihvaćen je predloženi dnevni red. 
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Ad – 1  Izbor Mandatnog povjerenstva 

Predjsedatelj g. Stilinović  otvara prvu točku dnevnoga reda - Izbor Mandatnog povjerenstva te 

dodaje da je isto stalno radno tijelo Gradskog vijeća te da se bira na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća. 

Nadalje, navodi odredbe članka 43. Statuta Grada Gospića u kome je propisan djelokrug rada Mandatnog 

povjerenstva te pojašnjava da isto ima predsjednika i 2 člana, a pravo predlaganja istih ima predsjedatelj 

ili najmanje 1/3 izabranih članova Vijeća odnosno najmanje pet članova Vijeća. 

 

Nadalje predsjedatelj g. Stilinović konstatira da su dostavljena dva pisana prijedloga za izbor 

članova Mandatnog povjerenstvo i to: 

 

• I prijedlog od strane sedam članova Vijeća koji predlažu da se za članove Mandatnog 

povjerenstva izaberu:  

 

1. Josip Šaban, za predsjedinka, 

2. Velimir Štimac, za člana, 

3. _____________, za člana. 

 

• II prijedlog od strane pet članova Vijeća koji predlažu da se za drugog člana Mandatnog 

povjerenstva izabere:  

 

1.________________ , za člana 

2.________________ , za člana 

3.Anela Serdar Pašalić, za člana. 

 

 I prijedlog kojim je za predsjednika predložen Josip Šaban i Velimir Štimac za prvog člana, 

jednoglasano je prihvaćen s 15 glasova “za”.  

II prijedlog kojim je za drugog člana predložena Anela Serdar Pašalić, jednoglasano je 

prihvaćen s 15 glasova “za”.  

 

Bez rasprave, nakon provedenog glasovanja, donesena je ODLUKA O IZBORU ČLANOVA 

MANDATNOG POVJERENSTVA te je predsjedatelj g. Stilinović konstatirao da su u Mandatno 

povjerenstvo jednoglasno  izabrani  Josip Šaban, za predsjednika te Velimir Štimac i Anela Serdar 

Pašalić, za članove. 

 

Ad – 2  Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata 

 

Predsjedatelj g. Stilinović, otvorio je drugu točku dnevnoga reda te predložio stanku od 10 minuta 

kako bi Mandatno povjerenstvo moglo pripremiti izvješće koje je predmet ove točke dnevnoga reda. 

 

Protekom stanke predsjedatelj poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva da podnese izvješće 

te dodaje da se podneseno izvješće Vijeće prima na znanje i da se o istome donosi Zaključak.  

 

Predsjednik Povjerenstva g. Šaban podnesao je Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim 

izborima za članove Gradskog vijeća Grada Gospića, održanim  16. svibnja 2021. g. i istaknuo da je 

uvidom u Rezultate GIP-a Grada Gospića, koji su postali konačni dana 19. svibnja 2021. godine, utvrđeno 

da su izbori za Gradsko vijeće Grada Gospića provedeni sukladno Zakonu o lokalnim izborima. 

Od ukupno 10.766 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 6.410 birača, odnosno 59,54 %, od 

čega je prema glasačkim listićima glasovalo 6.410 birača, odnosno 59,54 %. 
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        Važećih listića bilo je 6.262, odnosno 97,69 %. 

        Nevažećih listića je bilo 148, odnosno 2,31%. 

 

Kandidacijska lista HRVATSKE STRANKE PRAVA – HSP  dobila je 2. 691 glas ili 42,97%. 

Kandidacijska lista HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ dobila je1.681  glas ili 26,84%. 

Kandidacijska lista  LiPO dobila je 1.334 glasa ili 21,30%. 

Kandidacijska lista  DOMOVINSKI POKRET - DP dobila je 375 glasova ili 5,98%.   

Kandidacijska lista  SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE - SDP dobila je 181 glas ili 2,89%. 

 

S Kandidacijske liste HSP u Gradsko vijeće su izabrani:  

1. Karlo Starčević,  5. Ivica Tomljenović, 

2. Kristina Prša,  6. Nada Alić, 

3. Marko Sokolić,  7.Velimir Štimac. 

4. Josip Župan, 

 

S Kandidacijske liste HDZ u Gradsko vijeće su izabrani:  

1. Mario Stilinović,  3. Joso Vrkljan, 

2. Anela Serdar Pašalić, 4. Tomislava Jurišić. 

 

S Kandidacijske liste LiPO u Gradsko vijeće su izabrani:  

1. Nikola Šimunić, 

2. Alen Zorić, 

3. Jadranka Pejnović. 

 

S  Kandidacijske liste DP u Gradsko vijeće je izabrana:  

1. Mirjana Vrkljan Radošević. 

 

Nadalje Mandatno povjerenstvo je utvrdilo: 

1. da je izabrani član Gradskog vijeća Grada Karlo Starčević, kandidat s Liste Hrvatske stranke prava 

(HSP), izabran i za Gradonačelnika Grada Gospića, te da mu temeljem odredbe članka 89. stavka 1. i 

članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima, mandat u Gradskom vijeću Grada Gospića miruje 

po sili zakona. 

1.1. da izabranog člana Gradskog vijeća KARLA STARČEVIĆA prema odredbama članka 81. stavak 2. 

Zakona o lokalnim izborima zamjenjuje neizabrani kandidat sa iste liste s koje je izabrani član kojemu 

mandat miruje, a to je kandidat pod rednim brojem 10. JOSIP ŠABAN. 

2. da je izabrana članica Gradskog vijeća Grada Gospića Kristina Prša, kandidatkinja s Liste Hrvatske 

stranke prava (HSP), izabrana i za zamjenicu gradonačelnika Grada Gospića, te da joj temeljem 

odredbe članka 89. stavka 1. i članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima, mandat u Gradskom 

vijeću Grada Gospića miruje po sili zakona. 

2.1. da izabranu članicu Gradskog vijeća KRISTINU PRŠA prema odredbama članka 81. stavak 2. 

Zakona o lokalnim izborima zamjenjuje neizabrana kandidatkinja sa iste liste s koje je izabrana članica 

kojoj mandat miruje, a to je kandidatkinja pod rednim brojem 9. ANA-MARIJA ZDUNIĆ. 

 Temeljem prethodno navedenog Mandatno povjerenstvo je utvrdilo i predložilo verifikaciju 

slijedećim članovima Gradsko vijeća Grada Gospića: 
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1. Josip Šaban,    9. Anela Serdar Pašalić, 

2. Ana – Marija Zdunić,   10.  Joso Vrkljan, 

3. Marko Sokolić,    11. Tomislava Jurišić, 

4. Josip Župan,    12. Nikola Šimunić, 

5. Ivica Tomljenović,   13. Alen Zorić, 

6. Nada Alić,    14. Jadranka Pejnović, 

7. Velimir Štimac,    15. Mirjana Vrkljan Radošević. 

8. Mario Stilinović,  

Ad -2/2 Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika 

 

Temeljem članka 87. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima i uvidom u Konačne rezultate, 

Mandatno povjerenstvo utvrdilo je da do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske 

liste koja je dobila najviše glasova, te da pravo na daljnje predsjedavanje sjednicom, do izbora 

predsjednika pripada  g. Marku Sokolić. 

 

O podnesenom Izvješću Mandatnog povjerenstva donesen je ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA 

ZNANJE IZVJEŠĆA MANDATNOG POVJERENSTVO, jednoglasno s 15. glasova “za”. 

  

Predsjedatelj g. Stilinović  još jednom je pročitao članove Gradskog vijeća Grada Gospića prema 

Izvješću Mandatnog povjerenstva, te pozvao ovlaštenog predsjedatelja, izabranog s Kandidacijske liste 

HSP-a g. Sokolića da nastavi daljnje predsjedavanje sjednicom. 

 

Daljnje predsjedavanje sjednicom Vijeća preuzeo je g. Marko Sokolić. 

Ad -2/3 Polaganje prisege članova Gradskog vijeća 

  

Predsjedatelj g. Sokolić pročitao je tekst „Prisege“ nakon čega su svi članovi Gradskog vijeća 

Grada Gospića svečano prisegnuli i potpisali tekst iste.  

 

Ad – 3  Izbor Odbora za izbor i imenovanja 

Predsjedatelj g. Sokolić otvorio je 3. točku dnevnoga reda – Izbor Odbora za izbor i imenovanja 

pri čemu je naveo djelokrug rada Odbora za izbor i imenovanja te pojasnio da isti ima predsjednika, 

zamjenika predsjednika i 3 člana koji se biraju na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća. Pravo 

predlaganja članova Odbora ima predsjedatelj ili najmanje 1/3 izabranih članova Vijeća odnosno 

najmanje pet članova Vijeća. 

 

Nadalje predsjedatelj g. Sokolić konstatira da su dostavljena dva pisana prijedloga za izbor 

članova Odbora za izbor i imenovanja i to:  

 

I prijedlog od strane sedam članova Vijeća, koji predlažu da se za članove Odbora za izbor i 

imenovanja izaberu:  

 

1. Josip Župan, za predsjedinka, 

2. ____________, za zamjenika predsjednika,   

3. Velimir Štimac, za člana, 

4. Josip Šaban, za člana, 

5. ____________, za člana. 
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II prijedlog od strane pet članova Vijeća, koji predlažu da se za članove Odbora za izbor i 

imenovanja izaberu:  

 

1. ___________, za predsjedinka, 

2. Joso Vrkljan, za zamjenika predsjednika, 

3. __________, za člana, 

4. __________, za člana, 

5. Tomislava Jurišić, za člana. 

 

I prijedlog kojim je za predsjednika Odbora predložen Josip Župan, prvog člana Velimir  Štimac i 

drugog člana Josip Šaban, jednoglasano je prihvaćen s 15 glasova “za”.  

 

II prijedlog kojim je za zamjenika predsjednika predložen Joso Vrkljan i treću članicu Tomislava 

Jurišić, jednoglasano je prihvaćen s 15 glasova “za”.  

 

Bez rasprave, nakon provedenog glasovanja, donesena je ODLUKA O IZBORU ČLANOVA 

ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA te je predsjedatelj g.Sokolić konstatirao da su u Odbor za izbor i 

imenovanja  izabrani za predsjednka Josip Župan, za zamjenika predsjednika Joso Vrkljan te za članove 

Velimir  Štimac, Josip Šaban i Tomislava Jurišić. 

 

Ad – 4  Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 

Vezano za predmetnu točku dnevnoga reda predsjedatelj g. Sokolić je upoznao nazočne da 

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih vijećnika, 

javnim glasovanjem. Prijedlog kandidata za predsjednika i potpredsjednike može podnijeti Odbor za izbor 

i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika odnosno najmanje pet vijećnika. Prijedlog mora biti podnesen u 

pisanom obliku i potvrđen potpisom vjećnika.Vijećnik svojim potpisom može podržati samo jednog 

kandidata. Jedan od potpredsjednika Vijeća bira se, u pravilu, iz reda predstavničke većine, a drugi  iz 

reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

Nakon iznesenog, predsjedatelj g. Sokolić pozvao je ovlaštene predlagatelje da pripreme i 

podnesu svoje prijedloge. 

Nadalje, predsjedatelj g. Sokolić konstatira da je podnesen samo jedan prijedlog za predsjednika 

Gradskog vijeća i to od strane sedam vijećnika kojim se za predsjednika predlaže Ana- Marija Zdunić.  

Navedeni prijedlog, obzirom da nije bilo drugih prijedloga,  predsjedatelj g. Sokolić dao je na 

glasovanje, te konstatirao da je jednoglasno sa 15 glasova “za” za predsjednika Gradskog vijeća 

Grada Gospića izabrana Ana- Marija Zdunić. 

Bez rasprave, nakon provedenog glasovanja, donesena je ODLUKA O IZBORU 

PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA, te je za  predsjednika izabrana Ana- 

Marija Zdunić.  

 

Temeljem članka 2. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića, izborom Ane –

Marije Zdunić za predsjednika Gradskog vijeća  konstituirano je Gradsko vijeće Grada Gospića. 
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Daljnje predsjedavanje sjednicom Vijeća preuzela je novoizabrana predsjednica Ana- 

Marija Zdunić  koja se se zahvalila na ukazanom povjerenju te istaknula da očekuje kostruktivnu 

suradnju svih sudionika Gradskog vijeća Grada Gospića. 

*Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća 

Predsjednica Vijeća gđa. Ana- Marija Zdunić pozvala je ovlaštene predlagatelje da pripreme i 

podnesu svoje prijedloge. 

Nadalje, predsjednica gđa. Zdunić konstatira da su podnesena dva prijedloga za potpredsjednike 

Gradskog vijeća i to:  

I prijedlog od strane sedam članova Vijeća, koji predlažu da se za potpredsjednika Gradskog 

vijeća izabere; 

- Nada Alić 

 

II prijedlog, od strane pet članova Vijeća, koji predlažu da se za  potpredsjednika Gradskog 

vijeća izabere; 

 

- Mario Stilinović 

 

I prijedlog kojim je za potpredsjednika Gradskog vijeća predložena Nada Alić jednoglasano je 

prihvaćen s 15 glasova “za”. 

 

II prijedlog kojim je za potpredsjednika Gradskog vijeća predložen Mario Stilinović, 

jednoglasano je prihvaćen s 15 glasova “za”. 

 

Bez rasprave, nakon navedenog, donesena je ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA , te su za  potpredsjednike izabrani Nada Alić i Mario 

Stilinović.  

 

Dopuna Dnevnoga reda 

 

Po završetku prethodno navedene točke dnevnoga reda, predsjednica Vijeća gđa Zdunić 

predložila je dopunu dnevnoga reda s točkama: 

• Ad – 5 Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru odbora za proračun i financije; 

•  Ad -6 Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje 

konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja; 

• Ad – 7 Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada 

Gospića u 2021. godini. 

Glasovanje o svakoj točci dopune Dnevnoga reda provedeno je pojedinačno, te je tako  

prijedlog da se Dnevni red dopuni s točkom:  

• Ad – 5 Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru odbora za proračun i financije 

usvojen jednoglasno s 15 glasova “za”; 



7 
 
 

•  Ad -6 Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje 

konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja, usvojen jednoglasno s 15 glasova “za”; 

• Ad – 7 Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada 

Gospića u 2021. Godini, usvojen jednoglasno s 15 glasova “za”. 

Ad – 5  Izbor Odbora za proračun i financije 

Predsjednica gđa. Zdunić istaknula je da je predmetni Odbor radno tijelo Vijeća koje ima 

predsjednika i dva člana, a bira se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika tj. 

najmanje pet vijećnika.  

Nadalje, predsjednica gđa. Zdunić konstatira da su dostavljena dva pisana prijedloga za izbor 

članova Odbora za proračun i financije i to: 

 

I prijedlog od strane sedam članova Vijeća koji predlažu da se za članove Odbora za proračun i 

financije izaberu:  

 

1. Ivica Tomljenović, za predsjedinka, 

2. Marko Sokolić, za člana, 

3. _____________, za člana. 

 

II prijedlog od strane pet članova Vijeća koji predlažu da se za drugog člana Odbora za proračun i 

financije izabere:  

1. _____________ za predsjednika, 

2. _____________, za člana, 

3. Mario Stilinović, za člana. 

 

I prijedlog kojim je za predsjednika Odbora predložen Ivica Tomljenović i prvog člana Marko 

Sokolić, jednoglasano je prihvaćen s 15 glasova “za”.  

 

II prijedlog kojim je za drugog člana predložen Mario Stilinović, jednoglasano je prihvaćen s 

15 glasova “za”.  

 

Bez rasprave, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojena je 

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE te je predsjednica gđa. 

Zdunić konstatirala da su u Odbor za proračun i financije izabrani za predsjednka Ivica Tomljenović, te za 

članove Marko Sokolić i Mario Stilinović. 

 

Ad -6 Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje konačnog prijedloga 

za dodjelu javnih priznanja 

Predsjednica Vijeća gđa. Zdunić pozvala je pročelnika-tajnika da ukratko obrazloži predloženu 

točku Dnevnoga reda, što je isti i učinio, a potom pozvala da se podnesu prijedlozi za imenovanje članova 

Povjerenstva za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja. 

Prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu 

javnih priznanja podnesao je  Odbora za izbor i imenovanja. 

 Predsjednik Odbora g. Josip Župan konstatira da su u Povjerenstvo  predloženi: 
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1. Ivica Mataija, za predsjednika, 

2. Vesna Grahovac Pražić, za člana, 

3. Danica Subašić, za člana, 

4. Marko Čuljat, za člana 

5. Dane Šimić, za člana. 

 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

Nakon navedenog, bez rasprave, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojeno je RJEŠENJE O 

IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE KONAČNOG PRIJEDLOGA ZA DODJELU 

JAVNIH PRIZNANJA u prethodno navedenom sastavu. 

 

Ad -7  Donošenje Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2021. godini 

Predsjednica Vijeća gđa. Zdunić pozvala je pročelnika-tajnika da ukratko obrazloži predloženu 

točku Dnevnoga reda, što je isti i učinio.  

Nakon navedenog, bez rasprave, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojena ODLUKA O BROJU I VRSTI 

JAVNIH PRIZNANJA GRADA GOSPIĆA U 2021. GODINI. 

 Po završetku radnoga dijela sjednice nazočnima se obratio gradonačelnik g. Karlo Starčević.  

 Klasa: 023-01/21-01/4 

 Urbroj: 2125/01-01-21-02 

 Gospić, 15. lipnja 2021. godine 

    

PRVI PREDSJEDATELJ         Slaven Stilinović, dipl. ing., v.r. 

 

 

    DRUGI PREDSJEDATELJ         Marko Sokolić, v.r.  

 

 

ZAPISNIČAR            PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Ana – Marija Zdunić, mag.iur., v.r. 

          Mandica Ratković, v.r.        

 

 

 

 

 

 

 


